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Background and Objective: Appropriate indicators in the evaluation of
heat stresses are of particular importance. Therefore, heat stress risk
management requires the development of functional indicators. The purpose
of this study was to evaluate the performance of the two indicators of WBGT
and TWL and their fitness with the tympanic temperature.
Materials and Methods: A cross-sectional study of 101 urban service
personnel was carried out in a hot and dry area in 2016. WBGT, TWL,
airflow velocity, and tympanic temperature were measured using a digital
WBGT-meter, TWL software, thermal anemometer, and a tympanic
thermometer, respectively. Data were analyzed by using SPSS, version 22.
Results: The results of this study showed that the highest correlation was
observed between the WBGT index and tympanic temperature (r=0.669)
and the lowest correlation coefficient was between the TWL index and
tympanic temperature (r=0.343). Considering thermal variations, the
absolute magnitude of the correlation coefficient between the WBGT and
TWL indicators was higher in comparison with the other indicators
(r=0.660), which increases by elevated air temperature, such that at
temperatures above 35°C, the correlation coefficient of the two indices
reached 0.996.
Conclusion: The findings of this study indicated that for the evaluation of
the risk of heat stresses in open environments, the TWL index could be
considered and applied as a suitable substitute for the WBGT index.
Keywords: Thermal Stress; Thermal Work Limit (TWL); Tympanic
Temperature; Wetbulb Globe Temperature (WBGT)
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مقاله پژوهشی

بررسی همبستگی دو شاخص استرس حرارتی دمای تر گویسان ( )WBGTو حد کار
گرمایی ( )TWLدر مقایسه با حد مجاز اصالحشده دمای پرده صماخ
حمیدرضا حیدری ،1هدی رحیمیفرد ،2شهرام ارسنگجنگ ،2ربابه صحرانورد ،3احمد

سلطانزاده*،9

 1استاديار ،گروه مهندسي بهداشت حرفهاي ،مرکز آاليندههاي محيطي ،دانشگاه علوم پزشکي قم ،قم ،ايران
 2پژوهشگر و متخصص بهداشت حرفهاي ،مرکز آاليندههاي محيطي ،دانشگاه علوم پزشکي قم ،قم ،ايران
 3استاديار گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي قم ،قم ،ايران
* نویسنده مسئول :احمد سلطانزاده ،گروه مهندسي بهداشت حرفهاي ،مرکز آاليندههاي محيطي ،دانشگاه علوم پزشکي قم ،قم ،ايران.
ايميلsoltanzadeh.ahmad@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/06/21 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/11/01 :
تمامي حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :شاخصهاي مناسب در ارزيابي استرس هاي حرارتي داراي اهميت خاصي هستند؛ بنابراين
مديريت ريسک استرس هاي حرارتي نيازمند توسعه شاخصهاي کاربردي ميباشد .در اين راستا ،اين مطالعه
با هدف ارزيابي عملکرد و کارايي دو شاخص  )Wet Bulb Globe Temperature( WBGTو TWL
( )Thermal Work Limitو تناسب آن ها با دماي تيمپانيک با تأکيد بر حدود مجاز اصالحشده آن انجام
شده است.
مواد و روش ها :اين مطالعه مقطعي -تحليلي در ارتباط با  101نفر از پرسنل خدمات شهري در يک منطقه
گرم و خشک در سال  1311انجام شد .سنجش شاخصهاي مطالعه شامل ،TWL ،WBGT :سرعت جريان
هوا و دماي تيمپانيک بهترتيب با استفاده از دستگاه  WBGTسنج ديجيتال ،نرمافزار  ،TWLآنمومتر حرارتي
و دماسنج سنجش دماي پرده صماخ انجام شد .تجزيه و تحليل دادههاي مطالعه نيز با استفاده از نرمافزار
آماري  SPSS 22صورت گرفت.
یافتهها :نتايج مرتبط با ارزيابي همبستگي بين پارامترهاي مختلف در اين مطالعه نشان داد که بيشترين
همبستگي بين دو شاخص  WBGTو دماي تيمپانيک ( )r=0/661و کمترين ضريب همبستگي بين دو
شاخص  TWLو دماي تيمپانيک ( )r=0/343وجود دارد .همچنين با توجه به تغييرات دمايي ،قدر مطلق
ضريب همبستگي دو شاخص  WBGTو  TWLدر مقايسه با ساير شاخصها بيشتر ارزيابي گرديد (.)r=0/660
مقدار اين همبستگي با افزايش دماي هوا نيز بيشتر گزارش شد؛ بهطوري که در دماهاي بيشتر از  31درجه
سلسيوس ضريب همبستگي دو شاخص به  0/116رسيد.
نتیجهگیری :يافتههاي اين مطالعه بيانگر آن بود که شاخص  TWLميتواند بهعنوان جايگزيني مناسب براي
شاخص  WBGTبهمنظور ارزيابي ريسک استرسهاي حرارتي در محيطهاي باز مورد توجه و استفاده قرار گيرد.
واژگان کلیدی :استرس حرارتي؛ حد کار گرمايي ()TWL؛ دماي تيمپانيک؛ شاخص استرس حرارتي دماي
تر گويسان ()WBGT

مقدمه
استرسهاي حرارتي محيطي بهويژه در فصول گرم سال
بهعنوان يک نگراني جدي افراد بسياري را در گروههاي مختلف
سني تهديد ميکنند و آنها را در معرض بيماريهاي مختلفي با
عوارض ساده همچون راشهاي پوستي و خستگيهاي گرمايي تا
فوريتهاي پزشکي همچون کرامپهاي گرمايي و گرمازدگي قرار
ميدهند [ .]1-3بهمنظور مديريت ريسک در محيطهاي حرارتي،
شاخصهاي بسياري ارائه شدهاند؛ بهطوري که بين سالهاي
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 1101تا  2011تعداد  161شاخص حرارتي توسط پژوهشگران
ارائه شدهاند که برخي از آنها استرسهاي حرارتي و برخي ديگر
استرينهاي حرارتي را مورد ارزيابي قرار ميدهند [.]4
اين شاخصها که براساس شرايط محيطي ،تبادالت حرارتي
بين انسان و محيط ،پاسخهاي فيزيولوژيکي و يا پاسخهاي ذهني
افراد توسعه يافتهاند ،هريک داراي نقاط قوت و ضعف متعددي
ميباشند؛ بهعنوان مثال پارامترهايي همچون محيط و شرايطي
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حیدری و همکاران

که شاخصها در آن توسعه يافتهاند ،آزمايشگاهي ،ميداني و يا
مجازي بودن محيط توسعه شاخصها ،مشخصات فردي
آزمايششوندگان ،سهولت اندازهگيري ،پارامترهاي مورد ارزيابي
ادغامشده در يک شاخص ،اعتبار و مقبوليت يک شاخص،
دردسترسبودن تجهيزات مورد نياز و غيره ،همگي باعث ايجاد
تفاوت در شاخصهاي موجود شدهاند [.]1
در بين شاخصهاي ارائهشده ،شاخص استرين گرمايي
پيشبينيشده ( )PHS: Predicted Heat Strainکه با
استاندارد  )2004( ISO-7933و شاخص دماي تر گويسان
( )WBGTکه با استاندارد  )1191( ISO-7243پذيرفته شدهاند،
شاخصهاي معتبر و پذيرفتهشدهاي براي ارزيابي استرسهاي
گرمايي در سراسر جهان ميباشند؛ اما پيچيدگي محاسباتي بيش
از حد شاخص  ،PHSکاربردپذيري آن را با محدوديت مواجه
نموده است .از سوي ديگر ،شاخص  WBGTبه دليل نيازمندي
به برآورد برخي از پارامترهاي مؤثر در آن همچون متابوليسم و
عايق حرارتي لباس ،خطاهاي احتمالي ناشي از برآورد آنها در
محيطهاي کاري مختلف و نيز غيرحساسبودن آنها به تأثير
خنککنندگي سرعت جريان هوا در ميزان استرسهاي حرارتي
با نقصهايي مواجه ميباشد .اين موارد اغلب باعث شده است که
نتايج بهدستآمده با استفاده از شاخص  WBGTعموماً
محافظهکارانهتر باشند ].[7،6
شاخص حد کار گرمايي ( )TWLنيز يکي ديگر از
شاخصهاي گرمايي ميباشد که امروزه کابرد وسيعي در
محيطهاي روباز پيدا کرده است .اين شاخص با استفاده از پنج
پارامتر محيطي (شامل :دماي خشک ،دماي تر ،دماي گويسان،
سرعت جريان هوا و فشار اتمسفريک) و تطبيق فاکتورهاي لباس
به سادگي ميتواند حداکثر فعاليت قابل تحمل و ايمن توسط يک
فرد را در شرايط محيطي مورد نظر پيشبيني کند ].[9،1
از سوي ديگر ،وجود همبستگي بين نتايج حاصل از ارزيابي
توسط شاخصهاي استرسي و پاسخهاي فيزيولوژيکي مرتبط با
گرما همواره مورد انتظار بوده و بهعنوان نقطه قوت يک شاخص
مطرح ميباشد [ .]10نرخ تعريق و دماي عمقي بهعنوان دو پاسخ
فيزيولوژيکي مؤثر در ارزيابي استرينهاي حرارتي شناخته
ميشوند؛ اما به دليل محدوديتها و دشواريهاي موجود در
سنجش اين پارامترها بهويژه در محيطهاي شغلي ،استفاده از
آنها محبوبيت چنداني نيافته و عمالً در بسياري از موارد
غيرممکن ميباشد ].[11
مطالعات مختلف نشان دادهاند که دماي پرده صماخ يا
تيمپانيک بهعنوان جايگزين مناسبي براي دماي رکتال در
شرايطي که امکان اندازهگيري دماي رکتال ميسر نباشد پيشنهاد
شده است [ .]12-14اين پارامتر که امکان سنجش آن به دو
صورت تماسي و غيرتماسي توسط دستگاههاي سنجش مربوطه
ميسر ميباشد ،به سادگي اندازهگيري شده و ميتواند در شرايط
محيطي و آزمايشگاهي مورد استفاده قرار بگيرد .در عين حال،
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عواملي چون شرايط اندازهگيري صحيح و استفاده از لوازم
حفاظتي همچون کاله و گوشي توسط آزمودني و واکس در
گوش مي تواند باعث بروز خطا در اندازهگيري شود ] .[14يکي
ديگر از مشکالت استفاده از دماي تيمپانيک بهعنوان جايگزين
دماي رکتال ،فقدان حدود مجاز اختصاصي براي اين پارامتر
فيزيولوژيک است .براساس استانداردهاي موجود ،حد مجاز
دماي رکتال  39درجه سلسيوس است و چنانچه دماي عمقي
بدن از اين حد فراتر رود ،فرد را در معرض آسيبها و عوارض
ناشي از گرما قرار مي دهد .در مورد دماي دهاني (زيرزباني) اين
مقدار  0/1درجه سلسيوس کمتر از دماي رکتال و برابر با 37/1
درجه سلسيوس پيشنهاد شده است ][11؛ اما براساس بررسي
متون انجام شده ،در مورد دماي تيمپانيک تفاوتي با دماي رکتال
در حدود مجاز ارائهشده مشاهده نميگردد .اين درحالي است
که همان گونه که ذکر شد ،سنجش دماي تيمپانيک ميتواند
تحت تأثير شرايط محيطي قرار بگيرد؛ بنابراين انتظار ميرود
دماي تيمپانيک نسبت به دماي رکتال مقادير کمتري داشته
باشد ] .[11حيدري و همکاران در يک مطالعه جامع که در
اقليمهاي مختلف کشور انجام دادند ،براساس منحنيهاي
 )Receiver Operating Characteristic( ROCمقدار مجاز
دماي تيمپانيک را در ارزيابيهاي حرارتي و براي مشاغل روباز
معادل  37درجه سلسيوس پيشنهاد نمودند و عنوان کردند
چنانچه مقدار دماي تيمپانيک افراد در مشاغل روباز از اين حد
مجاز اصالحشده فراتر رود ،فرد در معرض استرين حرارتي قرار
ميگيرد که اين يافته با ساير پارامترهاي فيزيولوژيک مرتبط با
گرما در مورد افراد در معرض ،توافق مناسبي را نشان داد ].[11
استفاده از يک شاخص که در عين سادگي ،نتايج دقيق و
قابل اعتماد را ارائه نمايد براي ارزيابي استرسهاي حرارتي بسيار
کاربردي خواهد بود؛ بنابراين در اين مطالعه عملکرد شاخص
 WBGTبهعنوان يک شاخص استرس حرارتي استاندارد و معتبر
پذيرفتهشده ] [16و حد کار گرمايي ( )TWLکه امروزه کاربرد
وسيعي بهويژه در محيطهاي روباز پيدا کرده است ] [17در
مقايسه با دماي تيمپانيک بهعنوان يک پاسخ فيزيولوزيک معتبر
با تأکيد بر حدود مجاز اصالحشده در يک اقليم گرم و خشک و
در بين کارگران مشاغل روباز طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روشها
ا ين مطالعه که از نوع مقطعي و تحليلي ميباشد در ارتباط
با  101نفر از پرسنل خدمات شهري در يک منطقه گرم و
خشک در سال  1311انجام شد .شرايط ورود افراد به مطالعه
شامل :داشتن سالمت جسمي ،نداشتن عالئم و بيماريهايي
همچون تب ،افزايش فشار خون ،عفونتهاي گوش و يا انحراف
در مجراي گوش ،عدم استفاده از گوشيهاي حفاظتي و کاله و
حداقل سابقه يک سال فعاليت در شغل فعلي بود .شايان ذکر
است که افراد با سابقه کمتر از يک سال ،افراد بيمار و افراد
22

همبستگی شاخص های استرس حرارتی

سازشنيافته (افرادي که بيش از  14روز منتهي به زمان پژوهش
به دليل مسافرت ،بيماري و يا غيره غيبت از کار داشتند و در
شرايط دمايي خنک به سر ميبردند) از مطالعه حذف شدند.
ابتدا شرکتکنندگان با اهداف پژوهش آشنا گرديدند و پس
از اخذ رضايت شفاهي بهصورت داوطلبانه وارد مطالعه گشتند و
به آنها اجازه داده شد که هر زمان بخواهند ميتوانند از ادامه
کار انصراف دهند.

اندازهگیری دادههای مطالعه
در اين مطالعه براي سنجش شاخص دماي تر گويسان
( )WBGTاز دستگاه  WBGTسنج ديجيتال و پيشرفته مدل
 Microtherm Cassellaساخت کشور انگلستان استفاده گرديد.
پارامترهاي محيطي مورد نياز محاسبه اين شاخص شامل :دماي
خشک ( ،)taدماي تر طبيعي ( )tnwو دماي گويسان ()tg
بهصورت همزمان توسط اين دستگاه ارائه گشتند.
سرعت جريان هوا ،رطوبت نسبي و فشار هوا نيز بهترتيب
توسط آنمومتر حرارتي  Kimoساخت کشور فرانسه و
رطوبتسنج و فشارسنج ديجيتال مدل Lotron–PHB 318
ساخت کشور تايوان اندازهگيري گرديدند.
همانطور که ذکر شد ،شاخص حد کار گرمايي ()TWL
حداکثر متابوليسم قابل تحمل براي فرد سازشيافته و با ضعيت
هيدراسيون مناسب را پيشبيني ميکند .در اين شاخص حدود
مجاز معادل  111وات بر متر مربع تعيين شده است و مقادير
باالتر از آن تا  220وات بر متر مربع ،منطقه هشدار بوده و باالتر
از آن انجام کار بدون محدوديت امکانپذير ميباشد ] .[9الزم به
ذکر است که در اين مطالعه  TWLبا استفاده از نرمافزار مربوطه
محاسبه گرديد ].[19،11
بهمنظور بررسي تغييرات دمايي در همبستگي شاخصها،
اندازهگيريها در سه زمان شامل :ساعت  1تا  12 ،10تا  13و 11
تا  16تکرار گرديد.
قابل ذکر است که همزمان با اندازهگيري پارامترها و
شاخصهاي حرارتي محيطي ،اندازهگيري دماي تيمپانيک توسط
دماسنج سنجش دماي پرده صماخ مدل  Omron-510ساخت
کشور چين صورت گرفت .ذکر اين نکته ضرورت دارد که کليه
اندازهگيريها بهطور قراردادي در گوش راست افراد انجام شد .در
هر مورد اندازهگيري سه بار تکرار ميگشت و در صورت عدم

مشاهده تفاوت قابل مالحظه در اندازهگيريها ،بيشترين مقدار
بهعنوان دماي گوش در زمان اندازهگيري ثبت ميگرديد.

تجزیه و تحلیل دادههای مطالعه
تجزيه و تحليل دادههاي بهدستآمده از اين مطالعه وارد
نرمافزار  SPSS 22گرديدند و آزمونهاي آماري شامل :آزمون
همبستگي  Spearmanبراي تعيين ارتباط شاخصها با يکديگر
و آزمون  Cross tabبهمنظور تعيين پاسخ شاخصها در مقايسه
با يکديگر و همچنين تعيين حساسيت و ويژگي شاخصها مورد
استفاده قرار گرفتند .شايان ذکر است که سطح معناداري در اين
مطالعه معادل  0/01در نظر گرفته شد.
یافتهها
نتايج توصيفي مطالعه حاضر که در فصل تابستان و در  3بازه
زماني صبح ،ظهر و عصر انجام شد نشان داد که پارامترهاي
محيطي ،گسترههاي وسيعي را پوشش ميدهند .همچنين
مشاهده شد که در محيطهاي گرم و خشک مورد مطالعه ،مقادير
رطوبت نسبي پايين و تغييرات آن در طول روز قابل مالحظه
نميباشد؛ بهطوري که مقادير رطوبت ثبتشده در اغلب موارد
کمتر از  30درصد اندازهگيري گرديد .از سوي ديگر ،تفاوت قابل
مالحظهاي در دادههاي همزمان اندازهگيريشده در دماي خشک
و گويسان مشاهده شد (جدول .)1
بهمنظور تعيين همبستگي شاخصهاي  WBGTو  TWLبا
يکديگر و با دماي تيمپانيک ،ضرايب همبستگي هريک بهصورت
جداگانه بررسي گرديد .نتايج اين بررسي در نمودارهاي ( 1الف-ج)
ارائه شده است .اين نتايج نشان ميدهند که بيشترين همبستگي
بين دو شاخص  WBGTو دماي تيمپانيک (،P<0/001
 )r=0/661و کمترين همبستگي بين دو شاخص  TWLو دماي
تيمپانيک ( )r=0/343 ،P<0/001مشاهده ميشود.
بهمنظور بررسي ضريب توافق شاخصهاي استرسي و
استريني (دماي ديمپانيک) مقايسههاي دوگانهاي با استفاده از
ضريب  Kappaانجام شد .در اين مقايسهها که پاسخ شاخصها
در دو گستره نرمال و غيرنرمال با يکديگر صورت گرفت ،نشان
داده شد که در هيچيک از شرايط اندازهگيري ،ميزان دماي
تيمپانيک باالتر از حد مجاز اصالحي نبوده است؛ بنابراين امکان
تعيين ضريب توافق با اين شاخص استريني به دليل فقدان وجود

جدول  :9ميانگين و انحراف استاندارد پارامترهاي محيطي اندازهگيريشده در ساعات مختلف روز
پارامتر محیطی ()n=202
دماي هوا (سلسيوس)
دماي تابشي (سلسيوس)
رطوبت نسبي (درصد)
سرعت جريان هوا (متر بر ثانيه)
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مقدار اندازهگیریشده ()M±SD
 1-90صبح

 93-92ظهر

 95-96عصر

21/64±2/17
43/19±1/66
26/13±4/21
1/67±1/11

32/31±1/29
46/01±1/11
23/31 ±4/13
1/33±0/41

36/61±2/07
49/61±3/74
21/19±1/16
2/74±2/07
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نمودار -9الف :نمودار همبستگي شاخصهاي استرس و استرين حرارتي ()TWL-WBGT
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نمودار -9ب :نمودار همبستگي شاخصهاي استرس و استرين حرارتي ()Tympanic Temperature-WBGT
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نمودار -9ج :نمودار همبستگي شاخصهاي استرس و استرين حرارتي ()Tympanic Temperature-TWL
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و بيشتر از  31درجه سلسيوس مورد بررسي قرار گرفت که نتايج
آن در نمودار  2ارائه شده است .همانطور که نتايج اين نمودار
نشان ميدهد ،قدر مطلق ضريب همبستگي دو شاخص WBGT
و  TWLدر مقايسه با ساير شاخصها بيشتر ارزيابي شده و اين
همبستگي با افزايش دماي هوا بيشتر خواهد شد؛ بهطوري که در
دماهاي بيشتر از  31درجه سلسيوس که معموالً در ساعات مياني
و پاياني شيفت کاري ثبت شدهاند ،ضريب همبستگي دو شاخص
به  0/116رسيده است .البته قابل ذکر ميباشد که در مورد
همبستگي شاخصهاي استرسي با دماي تيمپانيک شرايط
بهگونهاي ديگر بود؛ بهطوري که ضريب همبستگي شاخص
 WBGTو دماي تيمپانيک با افزايش دماي هوا نزولي بود .قدر
مطلق ضريب همبستگي شاخص  TWLو دماي تيمپانيک نيز با
افزايش دماي هوا کاهش يافته بود .شايان ذکر است که عالمت
منفي در ضرايب بهدستآمده نشاندهنده رابطه معکوس دو
شاخص ميباشد و علت اين رابطه معکوس آن است که بر خالف
دو شاخص  WBGTو دماي تيمپانيک ،مقادير باالتر شاخص
 TWLنشاندهنده شرايط ايمنتر ميباشد.

داده در گستره غيرنرمال ميسر نبود .نتايج بررسي ضريب توافق
دو شاخص استرسي در جدول  2ارائه شده است.
با توجه به اعتبار شاخص  WBGTنسبت به  ،TWLشاخص
 WBGTبهعنوان استاندارد طاليي ( )Gold Standardبراي
تعيين حساسيت و ويژگي و شاخص  TWLدر برآورد
استرسهاي حرارتي مورد استفاده قرار گرفت .نتايج اين بررسي
که در جدول  3آورده شده است نشان ميدهد که شاخص TWL
از حساسيت پايين و ويژگي بسيار بااليي برخوردار است .اين يافته
بدان معني ميباشد که در دماهاي باال که مقادير شاخصها باالتر
از حد مجاز هستند ،دو شاخص  WBGTو  TWLاز توافق بسيار
بااليي در ارزيابي شرايط محيطي برخوردار ميباشند .اين درحالي
است که در گسترههاي نرمال دمايي براساس حدود ارائهشده
شاخصها ،شاخص  TWLنسبت به  WBGTشرايط محيطي را
کمتر از واقع ( )Under Estimateبرآورد ميکند.
بهمنظور نشاندادن اثر تغييرات دمايي بر پاسخ شاخصهاي
استرسي و استريني در ارزيابي شرايط حرارتي محيط ،ارتباط
شاخصها با يکديگر در  3گستره دمايي کمتر از  29 ،29تا 31

جدول  :3بررسي ضريب توافق شاخصهاي  WBGTو TWL
TWL

شاخصهای حرارتی

269
22

0
13

269
31

0/11

210

13

303

‡

در حد مجاز
†

در حد مجاز
فراتر از حد مجاز

WBGT

کل

Kappa
value

کل

فراتر از حد مجاز

معناداری
>0/001

†حد مجاز شاخص  WBGTبراي کار متوسط و عايق لباس کمتر از يک  Cloبرابر با  29درجه سلسيوس در نظر گرفته شد.
‡حد مجاز شاخص  TWLبرابر با  111وات بر متر مربع در نظر گرفته شد.
جدول  :2حساسيت و ويژگي  TWLدر مقايسه با  WBGTدر تعيين استرسهاي حرارتي
فاصله اطمینان  15درصد

مقدار برآوردشده

حد پایین

حد باال

حساسیت

0/371

0/22

0/11

ویژگی

0/119

0/17

1

0.863
0.518

0.5

0.305
-0.311

0
-0.368
-0.783

-0.996

-0.639
-0.613

-0.5
-1

||Correlation Coefficient

1

-1.5
>35

28-35

<28

)Air temperature (C°
WBGT-TWL

WBGT-Tympanic

TWL-Tympanic

نمودار  :3مقايسه تغييرات همبستگي بين شاخصهاي مورد بررسي با افزايش دما
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بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد که همبستگي دو شاخص
 WBGTو  TWLو نيز دو شاخص  WBGTو دماي تيمپانيک
در ارزيابي استرسهاي حرارتي محيطي تقريباً يکسان و در حد
متوسط است ( .)r=0/66 ،P</0001عالوهبراين ،ضرايب
همبستگي دو شاخص استرسي ( TWLو  )WBGTبا افزايش
دما ارتقا يافته و نشان مي دهد که در دماهاي باالتر ،پاسخ
شاخصها در ارزيابي استرس هاي حرارتي محيط کار به يکديگر
نزديک تر است .در مقابل ضريب همبستگي هريک از
شاخصهاي استرس حرارتي ( TWLيا  )WBGTبا پاسخ
فيزيولوژيکي و يا شاخص استريني دماي تيمپانيک با افزايش
دما رابطه معکوس دارد؛ به عبارت ديگر با افزايش دماي محيط،
تغيير چنداني در دماي عمقي بدن ايجاد نميگردد .اين مسأله
به مرکز تنظيم حرارت بدن مرتبط مي شود که در آن غده
هيپوتاالموس ،کنترل دماي عمقي بدن را در مقدار ثابت
 37±0/1درجه سلسيوس بر عهده دارد ] .[20به اين ترتيب،
افزايش دماي محيطي باعث فعالشدن غده هيپوتاالموس خلفي
و در نتيجه فعالشدن مکانيسمهاي دفاعي بدن براي کاهش
توليد حرارت و افزايش دفع حرارت از بدن همچون کاهش
متابوليسم و افزايش تعريق مي شود .در اين شرايط ،کاهش
همبستگي بين دو شاخص استرسي با پاسخ فيزيولوژيک بدن
طبيعي به نظر ميرسد .از سوي ديگر ،خشکبودن محيط مورد
مطالعه و در نتيجه اشباع نبودن هوا از رطوبت باعث ميشود که
مکانيسم تعريق که به عنوان يک مکانيسم کنترلي در مقابله با
افزايش دماي عمقي بدن شناخته ميشود ،به شکل مؤثري به
کار گرفته شود و باعث افزايش کارايي تعريق گردد ] .[21اين
امر به نوبه خود موجب حفظ دماي عمقي بدن در گستره نرمال
و کاهش همبستگي آن با شاخصهاي استرسي در دماهاي باال
ميشود؛ از اين رو ،انتظار ميرود که ضرايب بهدستآمده در اين
پژوهش با ضرايب حاصل از انجام مطالعه در محيطهاي مرطوب
متفاوت باشد؛ زيرا در چنين محيطهايي به دليل کاهش کارايي
تعريق ،انتظار ميرود که کنترل دماي عمقي بدن مختل شود و
با افزايش دماي محيط ،افزايش متناظرتري در دماي عمقي بدن
مشاهده گردد.
نگهبان و همکاران در بررسي ارتباط تنش گرمايي با
پاسخهاي فيزيولوژيکي دريافتند که از بين پاسخهاي
فيزيولوژيکي مورد بررسي بهترتيب دماي تيمپانيک و دماي
زيرزباني داراي بيشترين ( )R2=0/79 ،P<0/01و کمترين
( )R2=0/7 ،P<0/01همبستگي با تنشهاي حرارتي هستند
] .[22در پژوهش حاضر نيز همانگونه که نمودارهاي  1نشان
ميدهند ،نتيجه مشابهي حاصل گرديد .از سوي ديگر ،فرخنده و
قاسمخاني در مطالعه خود در محيطهاي روباز نشان دادند که
نتايج بهدستآمده از شاخص  TWLدر مقايسه با WBGT
تفاوت قابل مالحظهاي دارد و شاخص  WBGTشرايط را
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،4شماره  ،4زمستان 9216

محافظهکارانهتر ارزيابي ميکند ] Miller .[19و  Bateنيز در
مطالعه خود دريافتند که شاخص  TWLدر مقايسه با WBGT
در ارزيابي محيطي واقعبينانهتر بوده و از اعتبار بيشتري برخوردار
است ] .[6براساس حساسيت و ويژگي بهدستآمده از پژوهش
حاضر (جدول  )3نيز مشخص گرديد که شاخص  TWLدر
مقايسه با  WBGTشرايط را کمتر از واقع برآورد ميکند؛ اگرچه
ارتباط مناسبي بين دو شاخص مشاهده ميشود و با افزايش دماي
محيطي ،اين ارتباط افزايش مييابد؛ بهطوري که در دماهاي باالتر
از  31درجه سلسيوس ،ضريب همبستگي بهدستآمده بين دو
شاخص معادل  0/116بوده است.
از سوي ديگر ،سرعت جريان باد که در محاسبه TWL
تأثيرگذار است ميتواند بهعنوان يک پارامتر محيطي مؤثر در
خنککنندگي بهويژه در محيطهاي روباز ايفاي نقش نمايد .البته
پارامتر سرعت جريان هوا بهطور غيرمستقيم بر دماي تر تأثيرگذار
ميباشد؛ اما در محاسبه شاخص  WBGTبهطور مستقيم لحاظ
نميشود .در نتيجه در مطالعه حاضر که ميانگين و انحراف معيار
سرعت جريان هواي اندازهگيريشده برابر با  1/11±1/11متر بر
ثانيه ميباشد ،ميتواند دليلي بر تفاوت عملکرد دو شاخص در
ارزيابي تنشهاي حرارتي باشد .اين يافته همخواني مناسبي با
نتايج ساير مطالعات دارد ].[6،19،11
در نهايت بايد خاطرنشان ساخت که خطاهاي احتمالي در
سنجش دماي عمقي پرده صماخ از جمله تفاوت روش اندازهگيري
(توسط سنسورهاي تماسي يا غيرتماسي) و نيز عدم سنجش ساير
پارامترهاي فيزيولوژيک همچون ضربان قلب به دليل وابستگي
آن به ساير پارامترها غير از عامل گرما (مانند ميزان و شدت
فعاليت) از محدوديتهاي پژوهش حاضر ميباشد که نياز است
در مطالعات آتي در شرايط کنترلشدهاي مورد توجه پژوهشگران
اين حوزه قرار گيرد.
نتیجهگیری
يافتههاي اين مطالعه بيانگر آن بود که در محيطهاي روباز
به دليل ويژگيهاي متفاوت آن با محيطهاي سرپوشيده از
جمله جريان داشتن محسوس هوا ،شاخص  TWLنهتنها
ميتواند به عنوان جايگزين مناسبي براي شاخص WBGT
قلمداد شود؛ بلکه به دليل لحاظ نمودن سرعت جريان هوا و از
سوي ديگر بي نيازي به برآورد پارامترهاي فردي همچون لباس
و متابوليسم که هريک ميتوانند خطاي قابل مالحظهاي را در
اندازه گيري و برآورد واقعي شرايط محيطي ايجاد نمايندTWL ،
ميتواند بهعنوان شاخص توصيهشده در چنين محيطهايي مورد
استفاده قرار گيرد .با اين وجود ،همبستگي نهچندان مناسب
بين شاخص هاي استرسي با دماي تيمپانيک ميتواند به
مکانيسم هاي دفاعي بدن در کنترل حرارت و خطاهاي
اندازه گيري دماي تيمپانيک مربوط باشد که در اين زمينه به
2۷
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آاليندههاي محيطي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم
 بدينوسيله از حمايتهاي مادي و معنوي.پزشکي قم ميباشد
صورتگرفته توسط اين مرجع کمال تشکر و قدرداني به عمل
.ميآيد

.مطالعه بيشتري نياز است
تشکر و قدردانی
11714 اين مقاله حاصل بخشي از طرح تحقيقاتي به شماره
 مصوب مرکز تحقيقاتIr.muq.rec. 1316/3 و با کد اخالق
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